
TRƯỜNG CAO 
ĐẲNG COLUMBIA

Thành lập năm 1936, Cao đẳng Columbia là trường cao 
đẳng quốc tế độc lập lâu đời nhất Canada. Trong hơn 80 
năm, Trường đã chuẩn bị cho hàng ngàn học sinh để họ 
thành công ở các đại học trên toàn cõi Canada và Hoa kỳ. 
Tọa lạc trong một cơ sở giáo dục hiện đại ở gần trung tâm 
thành phố Vancouver, Cao đẳng Columbia cung cấp các 
chương trình trong bốn nhóm sau đây:

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC có các môn học ở 
trình độ của năm thứ nhất và thứ hai có thể được chuyển đổi 
hoàn toàn sang các đại học ở Canada, kể cả Đại học British 
Columbia. Các lớp đại học ở Cao đẳng Columbia có sĩ số giới 
hạn, cho phép sinh viên tương tác với ban giảng huấn vốn là 
các chuyên gia trong lãnh vực của họ. Chương trình Chuyển 
tiếp Đại học giúp

các học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào các trường 
đại học hàng đầu và thành công trong học tập.

Nhiều môn kết hợp trong các lãnh vực học chính này:
•  Kinh doanh
•  Vi tính
•  Kỹ thuật
•  Truyền thông Đại chúng
•  Khoa học
•  Khoa học Nhân văn

BẰNG CAO ĐẲNG KHOA HỌC 
NHÂN VĂN & XÃ HỘI CHUYỂN TIẾP:

• Quản trị kinh doanh
• Kinh tế
• Nhân văn & Xã hội Đại cương
• Quốc tế học
• Truyền thông Đại chúng
• Chính trị học
• Tâm lý học

Một Bằng Đại học Hai năm (Associate Degree) là một chứng 
nhận học thuật cấp cho các sinh viên đã hoàn tất hai năm học 
ở cấp độ năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, gồm cả hoàn tất 
những yêu cầu về các môn học cụ thể. Sinh viên có Bằng Đại 
học Hai năm có thể xin Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp 
(Post-Graduation Work Permit) để làm việc ở Canada cho đến 
3 năm sau khi tốt nghiệp, và sau đó, có thể xin tư các Thường 
trú nhân ở Canada.

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ HỌC THUẬT (ESL) toàn thời gian 
chuẩn bị cho các học sinh cần cải thiện các kỹ năng Anh ngữ 
trước khi vào một chương trinh học thuật của Trường Cao đẳng 
Columbia. Mỗi năm có 6 lần nhận sinh viên vào chương trình 
ESL và thời gian ngắn nhất của chương trình là 7 tuần lễ.

“HÃY ĐẾN HỌC TẬP VỚI CHÚNG TÔI Ở VANCOUVER, THÀNH 
PHỐ ĐẸP VÀ ĐÁNG SỐNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.

BẰNG CAO ĐẲNG KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN CHUYỂN TIẾP:

• Vi tính
• Khoa học Đại cương
• Toán học



CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC

ĐIỀU KIỆN 
TUYỂN SINH

Vào Tháng 9 năm 2017, trường Cao đẳng Columbia sẽ có một 
chương trình đầy đủ của các môn học lớp 10, cho học sinh cơ 
hội để hoàn thành tất cả các yêu cầu tốt nghiệp trung học ở 
British Columbia (nghĩa là có được bằng Dogwood Diploma). 
Chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn khác cho các sinh viên 
quốc tế muốn vào đại học để hoàn thành năm cuối cùng hoặc 
hai năm trung học ở Canada. Có bốn chọn lựa:

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CẤP BA

Cao đẳng Columbia có chương trình Trung học Cấp Ba 
(Secondary Program) hoàn toàn thống nhất với các yêu cầu tốt 
nghiệp trung học của Bộ Giáo dục British Columbia. Chương 
trình mở ra cho các học sinh đã hoàn thành Lớp 9, 10 hoặc 11, 
hoặc tương đương. Sau khi hoàn thành chương trình, học 
sinh sẽ nhận được Bằng Tốt nghiệp (Dogwood Diploma), 
và có thể nộp đơn xin vào thẳng đại học. Hệ thống học kỳ 14 
tuần của trường cao đẳng cho phép học sinh viên hoàn thành 
các chương trình nhanh hơn ở một trường trung học thông 
thường.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CẤP TỐC

Học sinh có kết quả học tập tốt ở cấp lớp 10 và không muốn lấy 
Bằng Tốt Nghiệp Trung học của BC (Dogwood Diploma) có thể 
chọn để vào chương trình Cấp tốc để sau đó vào Chương trình 
Chuyển tiếp Đại học tại trường Cao đẳng Columbia.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC TRÁNG NIÊN 

Để vào Chương trình Trung học Tráng niên dành cho người 
lớn, học sinh phải từ 18 tuổi trở lên. Chương trình này đòi hỏi 
phải học xong ít khóa học hơn Chương Trình Trung Học Cấp 
Ba. Học sinh hoàn thành chương trình Trung học Tráng niên có 
thể vào Chương trình Chuyển tiếp Đại học tại trường Columbia 
College.

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỌC 

Chương trình này phù hợp với những học sinh đã tốt nghiệp 
trung học, nhưng thiếu các khoá học nhất định để được nhận 
thẳng vào Chương trình Chuyển tiếp Đại học. Chương trình 
được thiết kế riêng cho từng cá nhân có những quá trình học và 
mục tiêu khác nhau. Thường đó là một chương trình một học 
kỳ bao gồm tối đa bốn môn chuẩn bị thích hợp.

Những ứng viên nộp đơn vào các chương trình học thuật tại 
trường Columbia College phải có hồ sơ học vấn đạt yêu cầu và 
được ít nhất 15 tuổi khi bắt đầu vào học. Nếu bạn không đáp 
ứng các yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh cho chương trình mình 
chọn, bạn có thể đăng ký vào một chương trình kết hợp các 
môn học thuật với các môn học không có tín chỉ bằng tiếng Anh 
hoặc trong một Chương trình Anh văn cho Mục đích Học thuật.

NGÀY BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

PHÍ TỔN (BẰNG ĐÔ LA CANADA)

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SINH HOẠT CHO BA HỌC KỲ (12 THÁNG)

ĂN Ở

Các chương trình bắt đầu vào tháng 9, tháng 1 và tháng 5:

*Số tiền này đủ cho hai học kỳ (24 tín chỉ ở mức $550/tín chỉ)

Học kỳ Mùa Thu
Học kỳ Mùa Đông 
Học kỳ Mùa Hè

Phí nộp đơn
Tiền đặt cọc Học phí

Học phí 
Phòng và các bữa ăn 
Di chuyển
Sách vở
Chi phí khác

TỔNG CHI PHÍ SINH HOẠT

Ở nhà người Canada (Homestay, tùy chọn cho sinh viên đại học) 
Phí Sắp xếp Homestay 
Sinh viên Người lớn  
Sinh viên Vị thành niên

$200
$13,200*

$16,500
$12,000

$1,800
$2,000 
$2,400

 
$34,700

$375
$925  mỗi tháng (gồm cả 3 bữa ăn) 

$1,000  mỗi tháng (gồm cả 3 bữa ăn)

Tháng 9 - tháng 12
Tháng 1 - tháng 4
Tháng 5 - tháng 8

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca 
www.columbiacollege.ca 


